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العالقة بني اململكة والنخلة:

ة

ﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ اﻟﻨﺨﻠﺔ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ رﻣ ًﺰا ﻣﺠﺎز ًﻳﺎ ﻟﻠﻜﺮم ،ﻓﻮﻗﻮﻓﻬﺎ اﻟﺸﺎﻣﺦ ﻳﻘﺪم أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻈﻨﻪ
ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ،ﻇﻠﻬﺎ راﺣﺔ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ودﻟﻴﻠﻪ ،ورﻃﺒﻬﺎ ﻗﻮﺗﻪ ،وﺟﺬﻋﻬﺎ ﺳﻨﺪه ،وﺣﻔﻴﻒ
أوراﻗﻬﺎ ﻣﺒﻌﺚ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻟﻪ ﺣﺘﻰ وإن ارﺗﺤﻞ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺨﺘﺼﺮ اﻟﻨﺨﻴﻞ ﻓﻲ ﺛﻤﺎرﻫﺎ ،ﻓﻤﺎ ﻳﺴﺘﺨﺮﺟﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺄن
ﻣﻮردا ﻟﻠﻌﻴﺶ ،ﻓﺴﻌﻔﻬﺎ ﺳﻘﻒ ،وﺟﺬﻋﻬﺎ ﺳﻨﺪ ،وأوراﻗﻬﺎ ﻓﺮش ،وﺗﻤﺮﻫﺎ
ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ
ً
أﻛﻞ ،وﻣﻦ ﻧﻮاﺗﻬﺎ ُﺗﺴﺘﺨﺮج اﻟﺰﻳﻮت ،وﻣﻦ ﺑﻮاﻗﻴﻬﺎ ﻋﻠﻒ ﻟﻠﺤﻴﻮان.
وﻋﻨﺪﻣﺎ اﺷﺘﺪ اﻟﻜﺮب ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﺗﻨﺎ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻼم ،ﻛﺎن ﺟﺬع اﻟﻨﺨﻠﺔ ﻣﻼذﻫﺎ اﻟﺬي
أرﺷﺪﻫﺎ ا ±إﻟﻴﻪ ﻟﻴﺴﻘﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ رﻃ ًﺒﺎ.
ﺻﻌﻮدا وﻧﺰو ًﻟﺎ ﻓﻲ
ﻛﻤﺎ أ ﱠﻧﻬﺎ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺨﻠﺔ وزارﻋﻬﺎ ﺣﻴﺚ أ ﱠﻧ ُﻪ ﻳﺤﺘﻀﻨﻬﺎ
ً
وﻇ ّﻠﻪ ﻓﻲ
ﺻﻮرة ﺣﺐ ﻓﺮﻳﺪة ﻟﻴﺠﻨﻲ ﺛﻤﺎرﻫﺎ ،ﻓﻬﻲ أﻧﻴﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺮح وﺳﻨﺪه ﻓﻲ اﻟﺤﺰنِ ،
اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻤﻄﺮ.
ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ واﻟﺼﺤﺮاء ﺗﺘﺒﺎﻫﻰ ﺑﻨﺨﻴﻠﻬﺎ ،واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وأﻫﻠﻬﺎ ﻳﺸﺒﻬﻮن اﻟﻨﺨﻠﺔ
وﻳﻌﺘﺰون ﺑﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ اﻟﺮﻣﺰ واﻟـﻬﻮﻳﺔ ،ا¾ﺻـﺎﻟﺔ واﻟﺸـﻬﺎﻣﺔ ،اﻻﻣﺘــﺪاد واﻟﺒﻘــﺎء .
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ﻛﻠﻤﺔ

ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر
اﻟﻤﻬﻨﺪس/ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻔﻀﻠﻲ

”

الحمد لله رب العاملني ,والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني
وبعد
يطيب يل أن أقدم التقرير السنوي للمركز الوطني للنخيل والتمور ،والذي يستعرض إنجازات وأنشطة املركز خالل العام املايل ،(2019) ،1441 -1440
ئ

والخدمات التسويقية والتثقيفية ملزارع التمور ومشتقاتها يف شتى املجاالت وأساليب استخدام التقنيات الحديثة ،والتي يتوالها املركز الوطني
للنخيل والتمور بهدف تطوير قطاع النخيل والتمور وخلق منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية واللوجستية واملعرفية والتسويقية من خالل
تبني التقنيات الحديثة واملامرسات الزراعية الجيدة لتحقيق الكفاءة اإلنتاجية والجودة النوعية لهذا املحصول.
وتحظى زراعة النخيل وصناعة التمور يف اململكة باهتامم كبري من الدولة –وفقها الله -إدراكاً منها بأهمية هذا القطاع كونه إرثاً اجتامعياً يسهم يف
تحقيق األمن الغذايئ من خالل الدعم الالزم لتنميته واستدامته باعتباره مصدرا ً مهامً من مصادر الغذاء ذات القيمة الغذائية العالية ،ورافدا ً من
روافد االقتصاد الوطني ،وذلك من خالل تشجيع األساليب الحديثة يف الزراعة والري واملامرسات الزراعية الجيدة يف كافة مراحل الزراعة واإلنتاج،
حيث يقدر إنتاج اململكة من التمور سنويا بحوايل ) (1,5مليون طن ،بنسبة ) (17%من إجاميل إنتاج العامل ،كام تجاوزت أعداد النخيل ) (31مليون
نخلة مزروعة عىل مساحة ) (1,100كم تقريباً ،وبإجاميل قيمة صادرات تتجاوز ) (865مليون ريال ،وصلت إىل أكرث من ) (75دولة حول العامل.
وبهذه املناسبة يرشفني أن أرفع إىل مقام خادم الحرمني الرشيفني ،وسمو ويل عهده األمني -حفظهام الله  -أصالة عن نفيس ونيابة عن زماليئ أعضاء
مجلس إدارة املركز بأسمى آيات الشكر والعرفان عىل ما يجده قطاع النخيل والتمور من دعم ومسانده لتحقيق مستهدفات رؤية اململكة ),(2030
كام أشكر اإلدارة التنفيذية للمركز ،متطلعاً إىل مزيد من العمل املثمر البناء.

والله املوفق،،
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ﻛﻠﻤﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر
اﻟﺪﻛﺘﻮر /ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ اﻟﻨﻮﻳﺮان

”

يغني رمز النخلة يف علم مملكتنا الغالية عن اإلسهاب بذكر أهمية النخيل لدى حكومتنا .حيث تتفيأ اململكة العربية السعودية اليوم ظالل أكرث
من )( مليون نخلة تنتج أكرث من مليون ونصف طن من التمور سنوياً لكل العامل  .انسجا ًما مع الرؤية الوطنية للملكة العربية السعودية
واملبنية عىل مكامن القوة التي متتلكها بالدنا ،فإن املركز الوطني للنخيل والتمور وضــع نصــب عينيــه مهمــة املســاهمة فــي تطويــر قطــاع
النخيــل والتمــور ألن تكون اململكة املص ِّدر األول للتمور عامليا .تناغمــا مــع رؤيــة اململكــة  2030التــي تســعى لتنويــع مصــادر الدخــل
واســتثامر الفــرص الطبيعيــة املتوفــرة وتحويلهــا إلــى قواعــد اقتصاديــة متينــة ،حيــث يعــد التمــر عنصــ ًرا أساســ ًيا لألمــن الغذائــي.
ولتحقيــق ذلــك يعمل املركز الوطني للنخيل والتمور " بعد توفيق الله " إلــى خلق منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية واللوجستية
وصوال إىل األسواق املحلية والعاملية وذلك لتحقيق الكفاءة اإلنتاجية
ً
والتسويقية واملعرفية تربط أصحاب املصلحة يف القطاع ابتدا ًء من املزرعة
ضمن سلسلة اإلمداد وخفض تكاليف املعامالت والعمل مع الرشكاء يف الجهات املختلفة لتقديــم الدراســات والتقنيات الحديثة التــي تعنــى
بتطويــر القطاع وتشــجيع االستثامر يف شتى املجاالت املهمة يف القطاع لتغطية الفجوات بتحويلها إىل فرص استثامرية.
يعمل فريق املركز الوطني للنخيل والتمور لتسويق التمور ورفع الجودة مام يزيد قيمتها االقتصادية ،حيث يهدف املركــز إىل خلق فرص بيع غري
تقليدية محل ًيا وعامل ًيا من خالل برامــج تســويقية مبتكــرة والتــي تتيــح الفرصــة لل ُمزارع لبيع منتجاتــه يف األســواق املحليــة والعامليــة ،كام
يعمل عىل بحث فرص التطوير يف القطاع وتحويل التحديات إىل فرص لالستثامر جاعلني نصب أعيننا الفوائد التي من املمكن أن تعود عىل جميع
أصحاب املصلحة يف القطاع.
يعكف املركز عىل ترجمة األهداف االسرتاتيجية إىل مشاريع متنوعة وأهمها التمكني والتأهيل .متكني املؤهلني من العاملني يف القطاع مزارعني كانوا
أو مصنعني والحصول عىل فرص جديدة وتأهيل غري املؤهلني واملستثمرين الجدد من خالل االستشارات والتدريب وبرامج التأهيل املختلفة وذلك
لالرتقاء إىل مرحلة التمكني واملنافسة عىل الفرص لتعم الفائدة عىل قطاع متور اململكة ككل ووصول منتج ذو جودة عالية للمستهلك املحيل
والعاملي.
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أﺑﺮز ارﻗﺎم

تم منح عالمة التمور السعودية
لــ  جـهـة منـتـسبة للـقـطـاع.

منح  شهادة جودة عاملية ملصانع ورشكات ومزارع النخيل.

إجاميل عدد النخيل 
إجاميل النخيل املثمر 

وصلت متور اململكة العربية السعودية
إلـى أكـثـر مـن  دولـة حــول الـعـالـم.

اإلنـتـاج الـسـنـوي من التـمـور  مليون طن.

إدراج التمور الحاصلة عىل عالمة التمور الـسـعـوديـة
ومشتـقـاتـهـا فـي  من
حمالت الـحـج والـعـمـرة.

ت ُقـ َدر الـمسـاحـات الزراعيـة يف اململكة مبا يقارب  كيلو مرت.
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استالم املركز  ألف طن من التمور وتوزيعها داخل ًيا وخارج ًيا
بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.

تدشني مرشوع مركز خدمات التمور باملدينة املنورة بتكلفة تقريبية 
مليـون ريال ،وطاقـة استيعابية ألف لتخدم ألف نخلة.
طن  ،والخدمةألف نخلة.

ﻋﺎم

صادرات متور اململكة بالريال 
صادرات متور اململكة بالكيلو 

ﻋﺎم

صادرات متور اململكة بالريال 
صادرات متور اململكة بالكيلو 

ﻋﺎم

صادرات متور اململكة بالريال 
صادرات متور اململكة بالكيلو 

ﻋﺎم

صادرات متور اململكة بالريال 
صادرات متور اململكة بالكيلو

ﻋﺎم

صادرات متور اململكة بالريال 
صادرات متور اململكة بالكيلو 
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اﻟﻤﻠﺨﺺ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻳﺴﺘﻌﺮض و ُﻳ ﱢ
ﻮﺿﺢ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﺨﺺ أﻫﻢ وأﺑﺮز ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزه ﺧﻼل ﻋﺎم  2019م.

اﻟﺼﺎدرات
ﺳﻌ ًﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ا¾ﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر ﺳﺎﻫﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎدرات اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  2019م.
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل






ﻤﺔ "اﻟﻔﺎو" ﻓﻲ روﻣﺎ

الفارق بالزيادة

%13.5
110,377,295


































الفارق بالزيادة

%14.6
21,995,598

ّ
وﻗﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰ ِ 10ا ﱢﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر.
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اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
أبرز هذه االتفاقيات :

اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت
دﻋﻤﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ  2030ﻗﺎم اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ا¾ﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ً
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  36ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرض واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ﻣﺤﻠ ًﻴﺎ ودوﻟ ًﻴﺎ.
أبرز هذه الفعاليات:

اﻟﺤـﻤﻼت اﻟﺘـﻮﻋﻮﻳـﺔ ﻟﺪى ﻓﺌﺔ اﻃﻔﺎل
اﻫﺘﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر ﺑﺈﻃﻼق اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ
وﻋﻲ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮر وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ ،وﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

70

أﻟﻒ

ﻋﺒﻮة ﺣﻠﻴﺐ اﻟﺘﻤﺮ

ﺗﺨﺪم 145

ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻲ

ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 70

أﻟﻒ

ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﻘﻄﺎع
ﻗﺪم اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف
ّ
ﺗﻄﻮﻳﺮ واﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ.
منح شهادات الجودة العاملية بالتعاون مع الجهات املانحة ملصانع ورشكات التمور:
27ﺷﻬﺎدات
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ﺷﻬﺎدةم



20ﺷﻬﺎدات
ءء 

 4ﺷﻬﺎدة


 1ﺷﻬﺎدة
ءءء 

منح شهادات الجودة العاملية بالتعاون مع الجهات املانحة ملزارع النخيل:
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ﺷﻬﺎدةم
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اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ  .........................................................................................................
اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  .............................................................................................
ﻣﻬﺎم اﻟﻤﺮﻛﺰ  .................................................................................................
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ  .....................................................................................
ﻣﺠﻠﺲ ادارة  ..............................................................................................
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت  ......................................................................................................
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت  ..........................................................................
اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ......................................................................................
أرﻗﺎم وإﺣﺼﺎﺋﻴﺎت  ......................................................................................
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

اﻧﺘﺎج اﻟﺴﻨﻮي

ﻋﺪد اﻟﻨﺨﻴﻞ

31.234.155

1.5

ﻋﺪد اﻟﻤﺰارع

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات

123.000

15

ﻣﺰرﻋﺔ

12%

ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ

ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻧﺸﺊ ﺑﺎ¾ﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ رﻗﻢ ) (42649وﺗﺎرﻳﺦ 1432/03/29
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر ُأ ِ
ﻫـ  ،وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺘﻄﻮر ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر،
وﺧﻠﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
واﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ وﺗﺒ ّﻨﻲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪل
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴ Íوﻋﺎﻟﻤﻴ.Íو

الـرؤيـــة
أن ﻧﻜﻮن ﻣﺮﻛ ًﺰا أﺳﺎﺳ ًﻴﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﻜﻮن
ﺗﻤﻮر اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺨﻴﺎر اول ﻋﺎﻟﻤ ًﻴﺎ.

الرسالة
ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
واﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ وﺗﺒ ّﻨﻲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪل
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴ´ وﻋﺎﻟﻤﻴﺎً.
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ﻣﻬﺎﻣﻨﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
رﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدرات
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر.

رﻓﻊ ﺟﻮدة ﻗﻄﺎع
اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

رﻓﻊ ﻣﻌﺪل
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺘﻤﻮر ﻣﺤﻠ ًﻴﺎ.

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع.
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اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر

الركائز

األهداف االسرتاتيجية

اﻟﺠﻮدة

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة وﻛﻤﻴﺔ اﻧﺘﺎج ،و اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ
اﻟﻔﺎﻗﺪ ،واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.و

اﻻﺳﺘﺘﺜﻤﺎر

ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮر.و

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

رﻓـــﻊ ﻛـﻔــﺎءة أﻧﺸــﻄﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮر
ﻣﺤﻠ ًﻴﺎ وﻋﺎﻟﻤ ًﻴﺎ.و

اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة اﻧﺘــﺎﺟﻴﺔ ﺿــﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻣــﺪاد ﻣﻦ
ﺧــﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧـﺪﻣﺎت زراﻋﻴﺔ وﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة.و
ﺗﻮﻓﻴـــﺮ اﻟﻤﻌﻠــﻮﻣﺎت و اﻟﺒﻴــﺎﻧﺎت واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻨﺨﻴﻞ و اﻟﺘﻤﻮر.

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.و
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ﻣــﺠـﻠـﺲ ا·دارة

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ا·دارة
اﻟﻤﻬﻨﺪس /ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻔﻀﻠﻲ
ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ

وكيل وزارة البيئة واملياه والزراعة للشؤون الزراعية

رئيـس مجلــس إدارة مجلــس الغرف السـعودية

مدير عام صندوق التنمية الزراعية

اﻟﻤﻬﻨﺪس /أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻴﺎدة اﻟﺨﻤﺸﻲ

ا¾ﺳﺘﺎذ /ﻋﺠﻼن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﺠﻼن

ا¾ﺳﺘﺎذ /ﻣﻨﻴﺮ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ اﻟﺴﻬﻠﻲ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

أمني عام هيئة تنمية الصادرات

رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية

القطاع الخاص

اﻟﻤﻬﻨﺪس /ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺷﺒﺎب اﻟﺴﻠﻤﻲ

اﻟﺪﻛﺘﻮر /ﻋﺒﺪا ±ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺪﻣﺎن

اﻟﺪﻛﺘﻮر /ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﺪﻳﺮي

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

مدير عام املحتوى املحيل وتطوير األعامل يف رشكة سابك

القطاع الخاص

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور

ا¾ﺳﺘﺎذ /ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﺾ اﻟﺒﺤﻴﺮ

اﻟﻤﻬﻨﺪس /ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺼﻐﻴﺮ

اﻟﺪﻛﺘﻮر /ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ اﻟﻨﻮﻳﺮان

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة
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اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت

ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻ ﱢﺗﻔﺎﻗ ﱠﻴﺎت ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
وذﻟﻚ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﻤﺠﺎل
اﻟﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر.
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ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ
واﻟﺘﻤﻮر ووزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺗﻔﻌﻴﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ ووزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون ﺑﻴﻦ
ﻣﺼﻨﻊ ﻧﺨﻴﻞ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﺘﻌﻬﺪ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﻒ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض.

زﻳﺎدة ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﻴﻊ ،ورﻓﻊ
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮر
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

إدراج اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺻﻒ
اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﻟﺘﺨﺪم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 30أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ.

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ
واﻟﺘﻤﻮر وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﻮﻋﺔ
اﺳﺘﻜﻤﺎ ًﻟﺎ ﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌـﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﻮﻋﺔ اﻣﺎراﺗﻴﺔ.

ﻓﺘـﺢ ﻣﻨـﺎﻓﺬ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺧــﺎرج اﻟـﻤﻤﻠـﻜـﺔ.
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ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻟﻰ
دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة .

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ﺻﺎدرات
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻌﺎم
2019

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ
واﻟﺘﻤﻮر وﺷﺮﻛﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر،
ّ
وﻗﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع
ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

رﻓـﻊ ﻛﻔـﺎءة وﺟــﻮدة ﻗﻄــﺎع
اﻟﻨـﺨﻴـﻞ واﻟﺘـﻤـﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ،
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﻻرﺗﻘﺎء
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
وﻣـﺮاﺣﻞ اﻟﺮﻗـﺎﺑـﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄـﺎع
وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻌﻼﻣﺔ.

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ
واﻟﺘﻤﻮر وﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺪ
ّ
وﻗـﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر اﺗـﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗـﻌـﺎون ﻣﻊ ﺷـﺮﻛـﺔ ﻣﻴـﺪ.

ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻟـﻼﺳـﺘــﻔــﺎدة ﻣـﻦ اﻟﺸـﺮاﻛـﺔ
اﻻﺳﺘـﺮاﺗﻴـﺠﻴـﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛـﺔ ﻣﻴـﺪ.

ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺮض
اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻧـﻘﻄﺔ ﺑﻴـﻊ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺘـﺎﺟﺮ
وﻣﻜـﺎﺋـﻦ اﻟﺒـﻴـﻊ اﻟﺬاﺗـﻲ.
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ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ
واﻟﺘﻤﻮر وﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﺑﻚ

ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر ،وﻣﻌﺎﻟﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬاء
واﻟﺪواء ّ
وﻗـﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﻮﻳﺮان ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺔ )ﻧﺨﻠﺔ وﻃﻦ( ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﺑﻚ.

ترتكز االتفاقية عىل مسارين:
املسار األول ﻳﻬﺪف إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﺎد.
املسار الثاين ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع.

ﻫﺪﻓﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻘﻄﺎع وإﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ
ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺼﻞ
إﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ا¾وﻟﻰ.

ﻳﺎض
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اﻫﺘـﻤﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ
اﻟﺠﻮدة ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺴﻮﻳـﻖ اﻟﺘﻤـﻮر
ﻣﺤﻠﻴـًﺎ ،وإﻳــﺠــﺎد ﻓــﺮق ﻋــﻤــﻞ.

رﻛﺰت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺗـﺮﺷﻴـﺪ
اﺳـﺘــﻬـﻼك اﻟـﻤﻴــﺎه ،ﻛـﺬﻟﻚ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ،ورﻓـﻊ
ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدرات اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻤﻮر.

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ و
اﻟﺘﻤﻮر وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺜﻼﺛﻮن
ﱠ
ﻋﺪدا ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗ ﱠﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻛ ًﻠﺎ
وﻗﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰ
ً
ﻣﻦ رشكة السدحان ،ورشكة كارفور ،ورشكة سبار ،ورشكة لولو ،وكذلك جمعية
املطاعم واملقاهي "قوت".و
ﺣﻴﺚ ﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﻴﻊ
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ
اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻣﺤﻠ ًﻴﺎ وﻋﺎﻟﻤ ًﻴﺎ.و
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ﻳﺎض

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت و
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت

ﺳﺎﻫﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ  2030ﺣﻴﺚ ﻗﺎم
ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرات واﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ُ
اﺧﺮى ﻣﺤﻠ ًﻴﺎ وﻋﺎﻟﻤ ًﻴﺎ.

28

اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮر

ﻘﺼﻴﻢ

ﻗﺎدت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮر ﻓﻲ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة.

ﻫﺪف اﻻﺟﺘﻤﺎع إﻟﻰ
إﻳـﺠﺎد ﺗـﻌﺎون دوﻟـﻲ
ﻣﺸﺘـﺮك ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺒـﺮاﻣﺞ
واﻟﺨﻄﻂ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ إﻧﺘﺎج
وﺗﺴﻮﻳﻖ

ﻘﺼﻴﻢ
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رﻛﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة.

اﺳﺘﻌﺮض اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺮﺋﻴﺎت
واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ
دور اﻟﻤﺠﻠﺲ.

ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع  11دوﻟﺔ،
وﻣﻨﻈﻤﺔ ا¾ﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ
ﻟØﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﺰراﻋﻴـﺔ.

ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮر
ﻛﻔﺎﻛﻬﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ
أﻗﺎم اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ”اﻟﻔﺎو“ ﻓﻲ روﻣﺎ ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﻀﻮر ﺳﻌﺎدة وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ
واﻟﻤﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس /أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻴﺎدة ،وﺳﻌﺎدة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر ،وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺰراﻋﺔ وا¾ﻏﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋـﺪد ﻣﻦ ﺳﻔﺮاء
اﻟﺪول و إﺑﺮاز اﻟﻤﺮﺋﻴﺎت.

ﻫـﺪﻓـﺖ اﻟـﻮرﺷــﺔ إﻟـﻰ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮر
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
إدراﺟﻬﺎ ﻛﻔﺎﻛﻬﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ.

ﺳﺎﻫﻤﺖ اﻟﻮرﺷﺔ ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ا¾ﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮع.
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ﺗﺪﺷﻴﻦ ﺟﻨﺎح ﺗﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﻄﺎر اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﻳﺮ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر م.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻔﻀﻠﻲ ،اِﻓ ُﺘﺘِﺢ ﺟﻨﺎح ﺗﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة ،وذﻟﻚ
اﻟﺤﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات.
ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻮاءﻣﺔ  2020ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺘﻤﻮر ﺿﻤﻦ ا¾ﺳﻮاق ُ

ﻨﻮرة

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ
وﺗﻘﻨﻴﺎت ﻟﻠﻌﺮض.

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮر
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

ﻋﻦ ﻣﻄﺎر اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ
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ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ

اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة

ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ

ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ





ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة
ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ ،واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ،وﻣﺪﻳﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺳﺎﺑﻚ ،وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺮؤﺳﺎء واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﱠ
دﺷﻦ ا¾ﻣﻴﺮ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻤﺸﺮوع ا¾ول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ،واﻟﺬي ﻳﻌﺪ
أﺣﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ وﺳﺎﺑﻚ وﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﺳﻌﻮدي

اﻟـﻄـﺎﻗــﺔ
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
أﻟﻒ ﻃﻦ

ﺗﺨﺪم 

أﻟﻒ ﻧﺨﻠﺔ

رﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺴﻮﻳﻖ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ

ﺗﺮﺷﻴﺪ

إﻳﺠﺎد ﻓﺮص

ﺗﻤﻜﻴﻦ

ﺗﺤﺴﻴﻦ

ﺻﺎدرات اﻟﺘﻤﻮر.

اﻟﺘﻤﻮر ﻣﺤﻠﻴÍ

اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت

اﺳﺘﻬﻼك

ﻋﻤﻞ.

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ.

اﻟﺠﻮدة.

وﻋﺎﻟﻤﻴﺎً.

اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ.

اﻟﻤﻴﺎه.
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اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض
 Gulfood
ﺷﺎرك اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟØﻏﺬﻳﺔ ،وﺳﻂ ﺣﻀﻮر ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﺰوار واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺎﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ دﺑﻲ.

ﻳـﻌﺘـﺒﺮ اﻟﻤـﻌـﺮض ﻣـﻦ أﺿﺨـﻢ

ﺿـﻢ ﺟﻨـﺎح اﻟﻤﺮﻛـﺰ  8ﺷﺮﻛﺎت

ﺗـﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض أﻫـﻢ

اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎ¾ﻏﺬﻳﺔ

ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

وأﻛﺒــﺮ اﻟﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﻟـﻌـﺮض أﺣــﺪث ﻣﻨـﺘـﺠــﺎت
وﺧـﺪﻣــﺎت ا¾ﻏـﺬﻳـﺔ.

أﻋﺪاد
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
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حرض املعرض أكرث من ألف زائر وكذلك أكرث من عارض
من دولة.

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض
 
اﻓﺘﺘﺢ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر ﺟﻨﺎح ﺗﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض واﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﻟﻤﺪة
ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ.

ﻳـﻌﺪ اﻟﻤـﻌـﺮض أﻛﺒـﺮ وأﻫﻢ

ﺿــﻢ ﺟــﻨـــﺎح اﻟــﻤــﺮﻛــﺰ 10

ﺷﻬﺪ ﺟﻨﺎح ﺗﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳـﺔ

اﻟﻤـﻌـﺎرض اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ

ﺷــﺮﻛـﺎت ﺣــﺎﺻــﻠــﺔ ﻋــﻠﻰ

اﻟﻤﺸـﺎرك إﻗﺒﺎل اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣﻦ

ا¾ﻏـﺬﻳــﺔ واﻟـﻤـﺸــﺮوﺑــﺎت.

ﻋﻼﻣـﺔ اﻟﺘـﻤـﻮر اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ.

اﻟــﺰوار واﻟـﻤـﺴﺘـﺜـﻤﺮﻳــﻦ.

أﻋﺪاد
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ

حرض أكرث من ألف زائر إىل املعرض و
مشارك.
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اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﻣﻌﺮض ﺳﻴﺎل اﻟﺼﻴﻦ
ﺷﺎرك اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر ﺑﺠﻨﺎح ﺗﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺳﻴﺎل اﻟﺼﻴﻦ .

ﻳـﻌﺪ اﻟﻤﻌـﺮض ﺛﺎﻟﺚ

اﺟﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض ﺟﻤﻴﻊ

ﺿـﻢ ﺟﻨـﺎح اﻟﻤـﺮﻛـﺰ 

أﻛﺒـﺮ ﻣﻌـﺮض اﺑﺘـﻜﺎر

ﺷـﺮﻛـﺎء ا¾ﻋـﻤـﺎل ﻣﻦ أﻧﺤﺎء

ﺷﺮﻛﺎت ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ

ﻟØﻏﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

اﻟﻌـﺎﻟـﻢ ﻓـﻲ ﻣـﻜـﺎن واﺣـﺪ

ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

أﻋﺪاد
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
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تواجد يف املعرض مشارك لعرض أحدث املنتجات واالتجاهات الغذائية ،وأكرث
من ألف زائر.

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﻣﻌﺮض ﺣﻼل اﻟﺪوﻟﻲ
ﺷﺎرك اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺣﻼل ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺠﻨﺎح ﺗﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

زار ﺟﻨﺎح اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣـﻠـﻚ

ﺿﻢ ﺟـﻨـﺎح اﻟﻤـﺮﻛﺰ 

ﻳﻌﺪ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻤﻨﺼﺔ

اﺟﺘﻤﻊ ﺷﺮﻛﺎء ا¾ﻋﻤﺎل ﻓﻲ

ﻣـﺎﻟﻴــﺰﻳــﺎ ،وﻋـﺪد ﻣـﻦ

ﺷﺮﻛﺎت ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ

اﻟﻤﻔـﻀﻠﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت

اﻟﻤﻌﺮض ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت

اﻟﻮزراء واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳـﻦ.

ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت

اﻟﺘـﺠـﺎرﻳﺔ ،وﺟﺬب اﻟﻔـﺮص

اﻟـﺤـﻼل 

ﻟØﺳﻮاق اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
ﺻﻨـﺎﻋـﺔ ا¾ﻏـﺬﻳـﺔ اﻟﺤـﻼل.

أﻋﺪاد
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ

إقباال كب ًريا إذ تجاوز الحضور ألف زائر ،و عارض.
شهد املعرض ً

36

51

املشاركة يف معرض سيال الرشق األوسط



زار اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬ ّﻴﺎن ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ ﺷﺆون اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻣﺎرات ،وﻋﺪد
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ Ý
اﻟﺰوار واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺟﻨﺎح اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض واﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم
ﺑﺪوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ.و

ﻫﺪﻓﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ إﻟﻰ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮر واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺎت
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.

أﻋﺪاد
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
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ﻳﻌﺪ اﻟﻤﻌﺮض ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠ ّﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﺣﺪث اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻻﺑﺘﻜﺎرات ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع ا¾ﻏﺬﻳﺔ.

ﺿﻢ ﺟﻨﺎح اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺸﺎرك
 ﺷـﺮﻛـﺔ ﺣـﺎﺻـﻠـﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .

حرض معرض سيال الرشق األوسط أكرث من ألف زائـر ،و
عـارض.

املشاركة يف معرض
سيال جاكرتا
ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺷﺎرك اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر ﺑﺠﻨﺎح ﺗﻤﻮر
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺳﻴﺎل ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ واﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﻟﻤﺪة أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم .

ﻳﻌﺪ اﻟﻤﻌﺮض ﻣﻨﺼﺔ
ﻣـﺨﺼﺼﺔ ﻟﺼﻨـﺎﻋـﺔ
ا¾ﻏﺬﻳﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
اÞﺳﻴـﻮﻳـﺔ.

أﻋﺪاد
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ

ﺷـﻬـﺪﺟـﻨـﺎحﺗـﻤـﻮر
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔاﻟﻤﺸﺎرك
إﻗـﺒـﺎل اﻟـﻌـﺪﻳــﺪﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ و رﺟﺎل
ا¾ﻋﻤﺎل.

ﺿـﻢ ﺟـﻨـﺎح اﻟﻤـﺮﻛـﺰ 
ﺷﺮﻛـﺎت ﺣـﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

تـجـاوزت أعـداد الحضور يف معرض سيال جاكرتا
ألــف زائـــر ،و رشكة عارض.

42
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ﻫﺎﻛﺎﺛﻮن اﻟﺘﻤﻮر
أﻃﻠﻘﺖ وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ
وﻋﺪة ﺟﻬﺎت ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﺎﻛﺎﺛﻮن اﻟﺘﻤﻮر ﺑﺎﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض ،واﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ
واﻟﺘﻤﻮر
ّ
ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم .

ﻳﻬﺪف اﻟﻬﺎﻛﺎﺛﻮن ﻟﻠﻮﺻﻮل
إﻟﻰ آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﻓﺘﺢ أﺑﻮاب اﻟﻔﺮص
واﻟﺮﺑـﺢ ¾ﺻﺤـﺎب اﻟﻌﻘﻮل
اﻟﻤﺒﺪﻋﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻠﻮل
إﻟﻰ واﻗﻊ.

أﻋﺪاد
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
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ﻳـﻬﺘـﻢ اﻟﻬﺎﻛﺜـﻮن
ﺑﺎﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺗﺴﺨﻴﺮ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﺻﻨﺎﻋﺔ وإﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ
رﻓـﻊ اﻟﻌـﺎﺋـﺪ اﻻﻗـﺘــﺼـﺎدي.

اِﺧ ُﺘﺘِﻢ اﻟﺤﺪث ﺑﺘﻜﺮﻳﻢ
اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻮاﺋﺰ
ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ ﺳﻌﺎدة وﻛﻴـﻞ
وزارة اﻟﺒﻴﺌـﺔ واﻟﻤﻴــﺎه
واﻟﺰراﻋﺔ ،وﺳﻌﺎدة وﻛﻴﻞ
وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت .

عدد املشـاركني يف هاكاثون التـمور مـن 
متقدم.

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺪى
ﻣﻮﺳﻢ ﻋﻨﻴـﺰة ﻟﻠﺘـﻤﻮر
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ ا¾ﻣﻴـﺮ اﻟﺪﻛﺘـﻮر ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻣـﺸـﻌـﻞ أﻣﻴـﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢُ ،أﻗﻴﻢ
ﻣﻨﺘﺪى ﻣﻮﺳﻢ ﻋﻨﻴﺰة ﻟﻠﺘﻤﻮر ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻨﻴﺰة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ .

ﺷـﺎرك ﺳـﻌـﺎدة اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ د .ﻣﺤﻤﺪ
ً
ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻨﻮﻳﺮان
واﻟﺨـﻄﻂ اﻟﻤـﺴﺘـﻘﺒـﻠﻴـﺔ
ﻟﺘـﻄﻮﻳـﺮ ورﻓـﻊ ﺻـﺎدرات
اﻟـﻤـﻤﻠﻜـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺘـﻤـﻮر.

أﺷﺎر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﺑﻜﻠﻤﺔ
أﻟﻘﺎﻫﺎ" :ﻣـﻮﺳﻢ ﻋـﻨـﻴـﺰة
ﻟﻠﺘـﻤﻮر ﻫﺬا اﻟﻌـﺎم رأﻳـﻨﺎه
ﺑـﻤـﺬاق ﻣﺨﺘـﻠﻒ ﻟﺘـﻮاﺟـﺪ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وأﻫﻤﻬﺎ
اﻟـﻤـﺮﻛﺰ".
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اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر  
ﺗﺮأس ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر م .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﻔﻀﻠﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض.و

اﻋﺘـﻤـﺎد اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠﻴـﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ
واﻟﺘـﻤـﻮر 
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اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺰراﻋﻲ
اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺜﻼﺛﻮن
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ ،ﺷﺎرك اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺰراﻋﻲ
اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض.

اﺳـﺘـﻘـﺒـﻞ ﺳﻌـﺎدة اﻟﺮﺋـﻴـﺲ

ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﺪدً ا ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت

أﻗﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻌﺪﻳـﺪ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮ

ﻣﻊ ا¾ﺳﻮاق اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ.

ﻣﻦ ورش اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ

ّ
ﻟﻼﻃﻼع
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ

ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻨـﺨـﻴـﻞ واﻟﺘـﻤـﻮر.

ﻋﻠـﻰ أﻫــﻢ ﺧـﺪﻣــﺎت اﻟـﻤـﺮﻛﺰ.
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اﻟﻤﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓـﻲ
ﻣﻌﺮض اﻟﺘـﺬوق
ﺷﺎرك اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮض
اﻟﺘﺬوق ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض.و

ﻳﻬﺪف اﻟﻤﻌﺮض إﻟﻰ ﺟﻤﻊ
ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻐﺬاﺋﻲ
اﻟﻤﻬﺘـﻤﺔ ﺑﺘـﺠﻬﻴـﺰ ﻗﻄﺎع
ا¾ﻏﺬﻳـﺔ.

ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﺮض ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺟﺬب اﻟﻔﺌﺎت
اﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎﻋﺎت
ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻗﻮت ﻟﻠﺘﻤﻮر
ﺷﺎرك اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻗﻮت ﻟﻠﺘﻤﻮر
اﻟﻤﻌﺒﺄة واﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﻢ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻨﻴﺰة .

ﻛﺮ م أﻣﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺼﻴـﻢ
ّ
ﺻﺎﺣـﺐ اﻟﺴﻤﻮ ا¾ﻣﻴﺮ اﻟـﺪﻛﺘـﻮر
ﻓﻴـﺼﻞ ﺑـﻦ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد،
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن.
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ﻫﺪﻓـﺖ ﻣﺸـﺎرﻛـﺔ اﻟﻤـﺮﻛﺰ
إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت
اﻟﻤﺴﺘـﻬﺪﻓﺔ ﻓـﻲ ﻗـﻄــﺎع
اﻟﻨـﺨﻴــﻞ واﻟﺘـﻤـﻮر.

ﻣﻌﺮض
وﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﺤﺞ
ﺷﺎرك اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر ﺿﻤﻦ ﻣﻠﺘﻘﻰ
وﻣﻌﺮض ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﺤـﺞ ﻓـﻲ ﻣﺪﻳـﻨﺔ ﺟـﺪة 1440ﻫـ اﻟـﺬي
ﻳـﻨـﻈـﻤـﻪ اﻟـﻤـﺠـﻠﺲ اﻟﺘـﻨـﺴﻴـﻘﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﺷﺮﻛﺎت
ﺧﺪﻣﺔ ﺣﺠﺎج اﻟﺪاﺧﻞ.

ُأﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ.

ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ا ﱢﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﻔﺎﻫﻢ
وﺗﻌﺎون وﺷﺮاﻛﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.

اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬاء
واﻟﺪواء
اﻓﺘﺘﺢ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر ﺟﻨﺎﺣﻪ اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬاء واﻟﺪواء ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض.

اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ
أﻳﺎم ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 120ﺷـﺮﻛـﺔ ﻣﺤﻠﻴـﺔ ،و 80
ﺷﺮﻛـﺔ دوﻟﻴﺔ ،و  350ﻋﻼﻣﺔ
ﺗﺠﺎرﻳﺔ.
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زﻳﺎرة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻤﺼﻨﻊ اﻟﻔﻮﻋﺔ ﻣﺼﻨﻊ
ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺘﻤﻮر ﺑﺎﺣﺴﺎء
اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ د .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ
اﻟﻨﻮﻳﺮان ،ﺳﻌﺎدة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺼﻨﻊ ﺗﻤﻮر اﻟﻔﻮﻋﺔ
ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻤﺼﻨﻊ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ ا¾ﺣﺴﺎء.ا

ﻫـﺪﻓﺖ اﻟـﺰﻳـﺎرة ﻟﺒـﺤﺚ
ﺳﺒـﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﻛـﻞ
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ واﻣﺎرات.

ﺳﺎﻫﻤﺖ اﻟﺰﻳـﺎرة ﻓﻲ
ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اÞراء ﺣـﻮل
ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺘـﻤﻮر ﻋﺎﻟﻤ ًﻴﺎ.

ﺗـﻌـﺪ ﺷـﺮﻛـﺔ اﻟـﻔـﻮﻋـﺔ
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ "ﺻﻨﺎﻋﺎت"
اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺑﻮ ﻇﺒﻲ.

اﻟﻤـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓـﻲ ﻣـﻬـﺮﺟـﺎن
اﻟﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﺑﺎﻟﻤﺬﻧﺐ
ﱠ
دﺷﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺬﻧﺐ اﻟﻤﻜﻠﻒ ا¾ﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮد اﻟﺴﻌﻮي
اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺳﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺬﻧﺐ اﻟﺤﻤﺮاء.و

ﻳـﻌﺪ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺴـﻜﺮﻳـﺔ
اﻟﺤﻤﺮاء أﺣﺪ رواﻓﺪ ا¾ﻣﻦ
اﻟﻐﺬاﺋـﻲ ﻓﻲ ﻣﻨـﻄـﻘﺔ
اﻟﻘﺼﻴﻢ.
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ﻛﺮم ﺳﻌﺎدة اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ
ّ
اﻟﻤﺮﻛﺰﻟﻤﺸﺎرﻛﺘﻪاﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻗﺪر
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻛﻤﺎ ّ
اﻟﺠـﻬـﻮد وأﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴـﻬﺎ.

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض
ﻫﻮرﻳﻜﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 2019
ﺷﺎرك اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﻫﻮرﻳﻜﺎ اﻟﺬي
ُأﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎرض واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ،واﺳﺘﻤﺮ
ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم.

ﻳﻌﺪ اﻟﻤـﻌﺮض أﺣـﺪ أﻛﺒﺮ
اﻟﻤﻌﺎرض ﻟﻠﻀﻴـﺎﻓـﺔ وﺗﻜﻤﻦ
أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﺑﻴﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﺮض ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ Ý
اﻟﻄﻬﺎة ،واﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ورش اﻟﻌﻤﻞ وﻋﺮوض
ﻟﻔﻨﻮن اﻟﻄﻬﻲ.

ﻻﻗﻰ ﺟﻨﺎح اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺸﺎرك
ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﺷﺮﻛﺎت ،إﻗﺒﺎ ًﻟﺎ
اﻟﺰوار واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻣﻦ
ّ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻮر.

أﺳﺒـﻮع اﻟﺘـﻤﻮر اﻟﺴﻌــﻮدﻳـﺔ
ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻟﻮﻟﻮ ﻫﺎﻳﺒﺮ ﻣﺎرﻛﺖ
دﺷﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر ُ
ﱠ
)أﺳﺒﻮع اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﺳﻮاق ﻟﻮﻟﻮ ﻫﺎﻳﺒﺮ ﻣﺎرﻛﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .

ﺣـﻀـﺮ اﻻﻓـﺘـﺘـﺎح اﻟـﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻟﻮﻟﻮ ﻫـﺎﻳﺒﺮ ﻣﺎرﻛـﺖ ،وﻋـﺪد ﻣﻦ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ واﻟـﻤـﺪراء.

ﺗﻮاﺟﺪت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﺷﺮﻛﺔ
ﻟﻠﺘـﻤﻮر اﻟﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺗـﻌﺮض
اﻟﻌـﺪﻳـﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻤﻮر
واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
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اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﱢ
واﻟﺨﺮﻳﺞ
أﺳﺒﻮع اﻟﻤﻬﻨﺔ
ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ ا¾ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻧﺎﺋﺐ أﻣﻴﺮ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻳﺎض ،ﱠ
ﻧﻈﻤﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد أﺳﺒﻮع اﻟﻤﻬﻨﺔ
واﻟﺨﺮﻳﺞ .و

ﻛﺮم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ ا¾ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ّ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻧﺎﺋﺐ أﻣﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻳﺎض،
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ُأﺳﺒﻮع اﻟﻤﻬﻨﺔ
واﻟﺨﺮﻳﺞ.

ﻣﺸﺎرﻛﺔ وﺗﻌﺎون ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ُأﺳﺒﻮع اﻟﻤﻬﻨﺔ واﻟﺨﺮﻳﺞ.

اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ
ﻟﻠﻘﺎء ا·رﺷﺎدي اﻟﺘﺎﺳﻊ
اﻓﺘﺘﺢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ ا¾ﻣﻴﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر .ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻣﺸﻌﻞ آل
ﺳﻌﻮد أﻣﻴـﺮ ﻣﻨـﻄﻘﺔ اﻟﻘﺼﻴـﻢ ﺣﻔﻞ اﻟﻠﻘﺎء ارﺷﺎدي اﻟﺘﺎﺳﻊ .

ﺳﻤﻮه ﺟﻨﺎح اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ
زار
ّ
اﻟﻤﻌﺮض واﻟﺬي ﻳﻬﺪف ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻧﺒﺬة
ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ وإﻧﺠﺎزاﺗﻪ وﺧﺪﻣﺎﺗﻪ.
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ﻫﺪف اﻟﻤﻌﺮض إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات
وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺰراﻋﻴﺔ.

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن
ﺑﺮﻳﺪة ﻟﻠﺘﻤﻮر 40
زار ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ ا¾ﻣﻴﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻦ
ﺳﻌﻮد ﺟﻨﺎح اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺑﺮﻳﺪة ﻟﻠﺘﻤﻮر .

ﺷﻬﺪ ﺟﻨﺎح اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ
وﻣﺘﺰاﻳﺪا ﻣﻦ Ý
اﻟﺰ ﱠوار
واﻟﺘﻤﻮر إﻗﺒﺎ ًﻟﺎ ﻛﺒﻴ ًﺮا
ً
داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ.

ﺑ ﱠﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ أن اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻗﺎدر ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت ﻋﻠﻰ
إﻳﺠﺎد ﺧﻄﺔ ﻳﺼﺎل اﻟﻤﻨﺘﺞ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

اﻟﻨﺪوة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺣﻮل ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻋﻨﻴﺰة ا¾ﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﻠﻴﻢ ،ﺷﺎرك اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻓﻲ اﻟﻨﺪوة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻓﺮع وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ ،وﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﻢ .

ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺪوة ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ا¾ﺳﺒﻮع
اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ ﻋﻨﻴﺰة ﻟﻠﺘﻤﻮر ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺮح اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

اﺳﺘﻌﺮض اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ
واﻟﺘﻤﻮر اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر .

42
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إﺟﻤﺎﻟﻲ أﻋﺪاد
اﻟﻨﺨﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
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اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
وورش اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻌﻨﻮان
رفـع كـفاءة الزراعة باستخـدام الـذكـاء
الصـنـاعـي.

طرق وأرسار التسويق
فـي مـاليـزيــا.

إنتاج وتسويق التمور السعودية.

اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﻮرﺷﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺬﻛﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،وأﺗﻤﺘﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ.

اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ا¾ﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ،وﻓﺘﺢ أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﺘﻤﻮر اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

إﻳﻀﺎح ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،واﺷﺘﺮاﻃﺎت ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﻐﺬاء واﻟﺪواء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺘﻤﻮر وﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺑﺮز ﺑﺮاﻣﺞ وأﻧﺸﻄﺔ وﺧﻄﻂ اﻟﻤﺮﻛﺰ وﻃﺮق دﻋﻢ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ.

)الـواقـع والـمـأمـول( .

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة اﻧﺘــﺎﺟﻴﺔ ﺿــﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻣــﺪاد ﻣﻦ ﺧــﻼل
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧـﺪﻣﺎت زراﻋﻴﺔ وﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة.
وﺗﻮﻓﻴـــﺮ اﻟﻤﻌﻠــﻮﻣﺎت و اﻟﺒﻴــﺎﻧﺎت واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء
ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻨﺨﻴﻞ و اﻟﺘﻤﻮر.

تطوير قـطـاع النخيل.

ﻫﺪﻓﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ

التسويق الزراعي

واﻟﺘﻤﻮر ﺑﺄن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺨﻴﺎر ا¾ول ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ.

تصدير التمور
إىل املغرب.

اﻟﺘﺠﺎر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻣﻨـﺎﻗـﺸـﺔ ﻣﺨﺘــﻠﻒ اﻟﻤﻌﻮﻗـﺎت اﻟﺘـﻲ ﺗـﻮاﺟﻪ
ّ
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺮب ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎ ﺟﺬرﻳًﺎ.

اﻟﻤﻜﺎن
الرياض

الرياض

الريـاض و
املجمعة
والـغـاط

اﻟﻤﺪﻳﻨ

املدينة
املنورة

حـائـل

الرياض
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اﻟﺤﻤﻼت
اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ

ﻗﺎم اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻧﺎﺟﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف ﻟﺘﺜﻘﻴﻒ
وﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮر وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ وﻛﺬﻟﻚ أﻧﻮاع وﻓﻮاﺋﺪ
ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ.
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أهمية الغذاء
الصحي يف املدارس
إﻳﻤﺎ ًﻧﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﻟﺼﺤﻲ ﻟﺠﺴﻢ اﻧﺴﺎن ،وﺗﻔﻌﻴ ً
ﻼ
ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر ووزارة

ابتدائية الرتبية النموذجية )بنات(.

اﻟﺮﻳﺎض

ابتدائية ابن عباس )بنني(.
ابتدائية )بنات(.

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ُﺗﻌﻨﻰ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ الغذاء الصحي
باملدارس ،ﺣﻴﺚ ﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ إﻟﻰ ﺣﺚ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ

اﻟﻘﺼﻴﻢ

ابتدائية الرابعة والخمسون )بنات(.

اﻟﻤﺪارس ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎول اﻟﺘﻤﺮ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮر ﻟﺠﺴﻢ
اﻧﺴﺎن.ز
ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻤﺮ أﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬﻫﻨﻲ
واﻟﺠﺴﺪي ،ﺣﻴﺚ أ ّﻧﻪ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻌﺎدن وا¾ﻟﻴﺎف واﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت واﻟﺴﻜﺮﻳﺎت،
ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﺋﻲ ﺻﺤﻲ ﻟﺠﺴﻢ
و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺘﻤﺮ ﻳﻌﺪ
ّ
اﻧﺴﺎن.ز
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اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻤﻨﻮرة

ابتدائية األحنف بن قيس )بنني(.
ابتدائية عقبة بن عامر )بنني(.
ابتدائية )بنات(.

شهر حليب التمر
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺳﻌﺎدة وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ
م  .أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻴﺎدة ،وﺳﻌﺎدة ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻤﺮاﻋﻲ أ .ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻔﻬﺎدي ﱠ
دﺷﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر
اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ "ﺷﻬﺮ ﺣﻠﻴﺐ اﻟﺘﻤﺮ" وذﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮر ﺳﻌﺎدة اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﻮﻳﺮان وا¾ﺳﺘﺎذ ﻋﺎدل اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻣﺸﺮف
ﻋﺎم اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﻤﻘﺎﺻﻒ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺣﻴﺚ

70
ﻋﺒﻮة ﺣﻠﻴﺐ اﻟﺘﻤﺮ
أﻟﻒ

دراﺳﺔ ﺳﻮق
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ

ﺗﺨﺪم 145

ﻣﺪرﺳﺔ

ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

اﻣﺘﺪت اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ
ﱠ
وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ  145ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،وﻫﺪﻓﺖ
ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﺜﻘﻴﻒ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻔﻮاﺋﺪ
اﻟﺘﻤﻮر ،وﻛﺬﻟﻚ زﻳﺎدة اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﻢ ﻟﻠﻐﺬاء اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ
ﺟﺰءا ﻣﻨﻪ.ز
ﺣﻠﻴﺐ اﻟﺘﻤﺮ
ً

اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ
اﻟﻐﺬاء اﻟﺼﺤﻲ

ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 70

أﻟﻒ

ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ

اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺑﻔﻮاﺋﺪ
اﻟﺘﻤﺮ
54

عالمة التمور السعودية
يف املالعب الرياضية

ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ أﻗﻴﻤﺖ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻼﻋﺐ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻮﻃﻲ اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﻳﺸﺮح أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮر
.ز

55

ﻧﺴﺎﻫﻢ ﺑ ُﺘ ُﻤﻮرﻧﺎ
ﻛـﺎﻣﻠـﺔ اﻟﻘـﻴـﻤﺔ
ﻟ ُﻨ ُ
ﻈﻢ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ

56

أرﻗﺎم
وإﺣﺼﺎﺋﻴﺎت

أﺑـﺮز ارﻗـﺎم وا·ﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﺨﻴـﻞ واﻟﺘﻤـﻮر ﺧﻼل ﻋﺎم  2019م.

58

دﻋﻢ اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات اﻟﺠﻮدة
منح شهادات الجودة العاملية للمنتسبني بالقطاع
ﻣﻨﺢ ﺷﻬﺎدات اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﺰارع اﻟﻨﺨﻴﻞ:
ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم  ﺗﻢ ﻣﻨﺢ ﻋﺪد ﻣﺰارع ﺷﻬﺎدة Global

اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ

اﻟﺠﻴﺪة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

ﻣﻨﺢ ﺷﻬﺎدات اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘﻤﻮر:
ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم  ﺗﻢ ﻣﻨﺢ ﻋﺪد ﺷﻬﺎدة ﺟﻮدة ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء وﻧﻈﻢ وإدارة
اﻟﺠﻮدة واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة.

ﺷﻬﺎدة




ﺷﻬﺎدة
 

16

ﺷﻬﺎدة




ﻣﻨﺢ ﺷﻬﺎدات اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت:
ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ﺗﻢ ﻣﻨﺢ ﻋﺪد ﺷﻬﺎدة ﺟﻮدة ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء وﻧﻈﻢ وإدارة
اﻟﺠﻮدة.

ﺷﻬﺎدة
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ﺷﻬﺎدة
 



ﺷﻬﺎدة




ﺣﻤﻼت اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة
إدراج اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﻼت
اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة وﺷﺮﻛﺎت اﻋﺎﺷﺔ.

أبرز األهداف
رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة أﻧﺸﻄﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮر ﻋﺎﻟﻤﻴ Íوﻣﺤﻠﻴﺎً.
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺣﻤﻼت اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﻤﻮر اﻟﻌﻼﻣﺔ.

اﻟﺤﻤﻼت
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ﻗﻄﺎع اﻟﻬﻮرﻳﻜﺎ
ﻳﻬﺪف اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ ﻋﺮض وﺑﻴﻊ اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺎدق و ﺷﺮﻛﺎت اﻋﺎﺷﺔ واﻟﻀﻴﺎﻓﺔ
واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﻘﺎﻫﻲ وإدراج ﺗﻤﻮر ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

أبرز األهداف
رﻓﻊ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺘﻤﻮر ﻟﻠﻔﺮد داﺧﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺑﻂ ﻗﻄﺎع
وﺻ ﱠﻨﺎع اﻟﺘﻤﻮر.
ﺑﻤﻨﺘِﺠﻲ ُ
ﻫﻮرﻳﻜﺎ ُ

ﻓﻨﺎدق
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ﻣﻄﺎﻋﻢ



ﺷﺮﻛﺎت إﻋﺎﺷﺔ
ﻣﺤﻠﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ



ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻤﻮر
ﻋـﺎﻟـﻤـﻴــﺔ



ﺣﻠﻮﻳﺎت وﻣﺨﺒﻮزات

ﻣﺤﻠﻴـﺔ ودوﻟﻴـﺔ



ﺗﻢ ﻣﻨﺢ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻟﻌﺪد ﺟﻬﺔ ﻣﻨﺘﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع.
اﻟﻤﺰارع
اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ
اﻟﺸﺮﻛﺎت
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إﺟﻤﺎﻟﻲ أﻋﺪاداﻟﻨﺨﻴﻞ
اﻟﻤﺜﻤِ ـﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ُ



ﺑﻠﻎ إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ  1.5ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ  31ﻣﻠﻴﻮن ،
ﻧﺨﻠﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.و

ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

اﻟﺮﻳﺎض
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺨﻴﻞ



إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺨﻴﻞ

  

اﻟﻤﺜﻤِ ـﺮ
اﻟﻨﺨﻴﻞ ُ

   

اﻟﻤﺜﻤِ ـﺮ
اﻟﻨﺨﻴﻞ ُ



اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺨﻴﻞ

  

اﻟﻤﺜﻤِ ـﺮ
اﻟﻨﺨﻴﻞ ُ

  

اﻟﺤﺪود اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺨﻴﻞ 
اﻟﻤﺜﻤِ ـﺮ
اﻟﻨﺨﻴﻞ ُ







ﻋﺴﻴﺮ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺨﻴﻞ 

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺨﻴﻞ   
اﻟﻤﺜﻤِ ـﺮ
اﻟﻨﺨﻴﻞ ُ

  

ﺗﺒﻮك
 

اﻟﻤﺜﻤِ ـﺮ  
اﻟﻨﺨﻴﻞ ُ

ﺟﺎزان

اﻟﻤﺜﻤِ ـﺮ
اﻟﻨﺨﻴﻞ ُ

  

ﻧﺠﺮان

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺨﻴﻞ  
 

 

اﻟﻤﺜﻤِ ـﺮ
اﻟﻨﺨﻴﻞ ُ



إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺨﻴﻞ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺨﻴﻞ  







اﻟﻤﺜﻤِ ـﺮ 
اﻟﻨﺨﻴﻞ ُ

اﻟﺠﻮف

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺨﻴﻞ  
اﻟﻤﺜﻤِ ـﺮ
اﻟﻨﺨﻴﻞ ُ

  

اﻟﻤﺜﻤِ ـﺮ   
اﻟﻨﺨﻴﻞ ُ

ﺣﺎﺋﻞ
 

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺨﻴﻞ

اﻟﻘﺼﻴﻢ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺨﻴﻞ   


اﻟﻤﺜﻤِ ـﺮ
اﻟﻨﺨﻴﻞ ُ

اﻟﺒﺎﺣﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺨﻴﻞ  
اﻟﻤﺜﻤِ ـﺮ
اﻟﻨﺨﻴﻞ ُ

 

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻨﺨﻴﻞ
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ﺻﺎدرات اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ﺳﻨﻮ ًﻳﺎ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ا¾ﻋﻮام اﻟﻤﻴﻼدﻳﺔ ﻣﻦ إﻟﻰ  م

اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل





















اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮ
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ﺻﺎدرات اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ﺳﻨﻮ ًﻳﺎ
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻴﻼدي م

اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل











الفارق بالزيادة القيمة بالريال

110,377,295
الفارق بالزيادة بالنسبة املؤية





%14.6

اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮ











الفارق بالزيادة الوزن بالكيلو

21,995,598
الفارق بالزيادة بالنسبة املؤية




%13.5
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”

ون ﻧﺨﻴﻠﻨﺎ اﻟﺒﺎﺳﻘﺔ ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ
ﺳﺘﻈﻞ ﺟﻮدة ﺛﻤﺎرﻧﺎ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﻏﺎﻳﺘﻨﺎ

@NCPD_SA

WWW.NCPD.ORG.SA



